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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ОБЩИНА ВАРНА

MЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

„Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ НАСО

ВРЪЧВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ

хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци, Варна

13-14 юни 2019 г.

С чувство на отговорност, уважение и благодарност Ви каним да участвате в

международен форум, посветен на 10-годишно активно и резултатно европейско и

национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта.

Програмата на форума включва честване на 10 години НАСО и връчване на юбилейни

национални награди.

 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Обучение на екипа на ЦОП – Никопол

НАСО проведе обучение по заявка на екипа на ЦОП – Никопол на тема „Социални услуги за деца и семейства в риск – нормативна рамка,

практика и предизвикателства“, 20-22 април 2019 г.

Обучението бе изцяло с практическа насоченост и се проведе през работни казуси и случаи, като основната му цел бе да надгради

базисните познания и компетенции на екипа за работа с деца и семейства в риск, придобиване на специфични умения в областта на

социалната услуга ЦОП и инструментариума за работа, както и механизмите за междуинституционалното партниране и сътрудничество, с

цел повишаване качеството на предоставяната социална услуга.

Работна среща между ЦОП – Никопол и ЦОП – Гулянци

На 22 април в град Никопол се проведе среща за обмен на опит между ЦОП – Никопол и ЦОП –

Гулянци. На срещата социалните услуги споделиха добри практики, обсъдиха предизвикателствата

пред своята работа, потърсиха алтернативни решения, свързани със сътрудничество и общи

стратегии, които да улеснят администрирането и подобрят предоставянето на социалните услуги. В

срещата участваха специалисти от двата центъра, представители на Община Никопол и НАСО.

Работна среща на НАСО с ДСП – Никопол

Консултант-координаторът на НАСО Атанаска Бонева проведе работна среща с директора на ДСП в Никопол г-жа Мая Пенкова, началник на

ОЗД – Никопол г-жа Лариса Козова и представители на Община Никопол. На срещата се обсъдиха въпроси, свързани с предоставянето на

социална услуга в ЦОП, взаимодействието между институциите и възможностите за сътрудничество.
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Работна среща на НАСО и Община Никопол

На 22 април НАСО проведе работна среща с експерти от Община Никопол – г-жа Маргаритка Петрова и г-жа Искра Ангелова. На срещата се

обсъдиха спецификите в предоставянето на социални услуги за деца в общността, многостранното сътрудничество, мултидисциплинарната

работа, както и визията за развитие на социалната услуга – ЦОП – Никопол.

Обучителен модул за усвояване на основите на жестомимичния език в РУ

В Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе обучителен модул „Да общуваме без бариери (усвояване на основите на жестомимичния

език)“. Обучението се реализира от представители на Районна организация на слепите – Русе – експертите Стефка Тончева, Юлия Станкова

и Владимир Владимиров, председател на организацията. В него се включиха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенски

университет, специалисти от социални услуги, експерти от дирекция „Социално подпомагане“ и служители от отдел „Социални дейности“ в

Община Русе.

ПРЕДСТОЯЩО

8 години ЦСРИ ЛОЗ, гр. Пазарджик, 2 май 2019 г.

Работна среща „Децата – нашият образ в огледалото“, част от инициативата „Заедно

можем повече“, 17 май 2019 г.

Годишна европейска конференция „Инвестиции в социалните услуги, инвестиции в

хората”, 16-17 май 2019 г., Букурещ, Румъния

Пилотно обучение по проект ECI Agora „Развитие на услуги за ранна детска

интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, гр. Варна, 21-23 май 2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по

процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и

младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални

услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

Процедура по ОПРЧР МИГ Поморие “Активно приобщаване, включително с оглед

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за

заетост“ /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ Раковски –МП02/ИП3 – "Повишаване на достъпа до услуги,

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и

социални услуги от общ интерес" /до 28.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа – "Социално-

трудова и здравна интеграция" /до 03.06.2019 г./ 

Процедура по ОПРЧР "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване,

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост" /до 31.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 г./

Процедура по ОПРЧР "Съвместни дейности на социалните партньори"

/до 07.05.2019 г./ 

Процоцоцедура по ОПРЧР "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

– Компонент 2" /удължена до 10.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата

и младежите – Ет. 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални
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услуги за деца и семейства –Компонент 1" /до 31.12.2019 г./ 

Стартира нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери за заети лица

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник

социални дейности“ /до 15.05.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за

хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти /до 17.05.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

/17.05.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна

стопанска дейност на хората с увреждания /17.05.2019 г./

Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от

Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна

икономика /до 01.05.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Работата по проекта на Стратегията на детето е спряна

По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов работата по проекта на Националната стратегия за детето

(2019-2030 г.) е спряна поради породилите се негативни обществени реакции на част от обществото.

Министър Петков: До края на 2021 г. предстои всички специализирани институции за
деца да бъдат закрити

До края на 2021 г. предстои всички специализирани институции за деца да бъдат закрити, с което процесът на деинституционализация на

грижите за деца ще приключи. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на посещението си в Центъра

за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Перник. Той припомни, че всички институции за деца с увреждания вече са

закрити.

Подобряват се мерките за подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето на

деца

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на

мерки за предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в институции,

както и за тяхната реинтеграция в семейството. Съгласно новите разпоредби дирекциите

„Социално подпомагане“  (ДСП) ще трябва да предприемат спешни мерки за

предотвратяване на изоставянето на непотърсено дете, прието в лечебно заведение, до

24 часа от деня, в който детето е трябвало да бъде изписано. В момента срокът за

предприемане на такива действия е 7 дни.

Правителството одобри и промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на

детето, чиято цел е да се подобри социалната работа за превенция на изоставянето и за

реинтеграция. В Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца също

се правят промени. С тях се цели да се гарантира по-високо качество на социалните услуги за деца чрез въвеждане на оценка на

професионалната правоспособност на служителите, които работят в тях.

Зам.-министър Петрова: Целта на Закона за предприятията на социалната икономика е

да подобри достъпа до заетост и обучение

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика има за цел да подобри достъпа до заетост и обучение, да подкрепи

уязвимите групи от обществото за социално включване и самостоятелен живот, както и да намали социалното неравенство. Това каза

заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен

централен район в Русе. Зам.-министър Петрова допълни, че цялостната идея на социалната и солидарна икономика и предприемачество е

да подпомогне нуждаещите се и хората в неравностойно положение, да засили чувството за общност и единство и даде възможност на

креативни хора да развиват алтернативни бизнес начинания, които едновременно да носят печалба и добавена, социално измерима,

стойност за обществото.

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg
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